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omaj de lung durat , femeile, tinerii, lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom ,
persoanele cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile, inclusiv la nivel teritorial
(regional, local);
crearea i dezvoltarea de instrumente i platforme digitale, facilitarea furniz rii la
timp i a prelucr rii informa iilor privind toate tipurile de interven ii la nivel
local/teritorial/na ional;
elaborarea de mecanisme eficiente de c utare a unui loc de munc , inclusiv prin noile
solu ii digitale/media i, locale, regionale sau na ionale;
crearea unor scheme eficiente de mobilitate, pentru facilitarea mobilit ii for ei de
munc la nivel regional i na ional i consolidarea mobilit ii for ei de munc prin
furnizarea de informa ii despre ofertele de locuri de munc , stagii i ucenicii, precum
i despre sprijinul disponibil în zone, regiuni i ri diferite, de exemplu prin servicii i
programe care încurajeaz oamenii s se relocheze i s lucreze în interiorul rii,
inclusiv prin re eaua na ional EURES;
sprijin pentru înfiin area i operarea re elei na ionale EURES, din perspectiva reformei
EURES
crearea i consolidarea de parteneriate cu patronatele, sindicatele, partenerii sociali,
angajatori priva i i furnizori de servicii de formare voca ional , agen ii pentru munc
temporar , parteneri sociali etc., pentru a în elege mai bine i pentru a r spunde
nevoilor actorilor economici i sociali;
sprijinirea ac iunilor coordonate cu partenerii sociali i mediul de afaceri (cum ar fi
crearea de parteneriate, dezvoltarea de platforme comune etc.) pentru cre terea
ocup rii for ei de munc , precum i a oportunit ilor profesionale i a leg turilor cu
pia a muncii;
schimbul de bune practici cu alte state membre, dezvoltarea de parteneriate pentru
punerea în aplicare de activit i comune

2.A.4. Axa Prioritar 4: Incluziunea social i combaterea s r ciei

ID ul axei prioritare AP 4

Denumirea axei prioritare Incluziunea social i combaterea s r ciei

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 4: Incluziunea social i combaterea s r ciei

Prioritatea de investi ii 4.1 9.2 Prioritatea de investi ii (ii) Integrarea socio
economic a comunit ilor marginalizate, cum ar fi romii

Prioritatea de investi ii 4.2 9.6 Prioritatea de investi ii (vi) Dezvoltare local plasat
sub responsabilitatea comunit ii

Prioritatea de investi ii 4.3
9.5 Prioritatea de investi ii (v) promovarea
antreprenoriatului social i a integr rii profesionale în
întreprinderile sociale i promovarea economiei sociale
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i solidare pentru a facilita accesul la locuri de munc

Prioritatea de investi ii 4.4
9.4 Prioritatea de investi ii (iv) cre terea accesului la
servicii accesibile, durabile i de înalt calitate, inclusiv
asisten medical i servicii sociale de interes general

Obiective specifice, aferente priorit ilor de investi ii

ID PI 4.1
9.2 Prioritatea de investi ii (ii) Integrarea socio
economic a comunit ilor marginalizate, cum ar fi romii

Obiectiv Specific Promovarea incluziunii active i reducerea inciden ei
s r ciei în rândul minorit ii rome i a altor comunit i
dezavantajate din zonele urbane i rurale

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Reducerea inciden ei s r ciei în comunit ile de romi
asistate
Reducerea inciden ei s r ciei în alte comunit i
dezavantajate

ID PI 4.2
9.6 Prioritatea de investi ii (vi) Dezvoltare local plasat
sub responsabilitatea comunit ii

Obiectiv Specific Promovarea incluziunii active i reducerea inciden ei
s r ciei în rândul minorit ii rome i a altor comunit i
dezavantajate din zonele urbane i rurale

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Reducerea inciden ei s r ciei în comunit ile de romi
asistate
Reducerea inciden ei s r ciei în alte comunit i
dezavantajate

ID PI 4.3
9.5 Prioritatea de investi ii (v) promovarea
antreprenoriatului social i a integr rii profesionale în
întreprinderile sociale i promovarea economiei sociale
i solidare pentru a facilita accesul la locuri de munc ;

Obiectiv Specific Dezvoltarea economiei sociale i promovarea
antreprenoriatului social

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Structuri dezvoltate i func ionale ale economiei sociale
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ID PI 4.4

9.4 Prioritatea de investi ii (iv) cre terea accesului la
servicii accesibile, durabile i de înalt calitate, inclusiv
asisten medical i servicii sociale de interes general

Obiectiv Specific Îmbun t irea accesului la servicii de asisten medical
i sociale, precum i la servicii sociale de interes general,
caracterizate de costuri moderate i de calitate, prin
promovarea tranzi iei c tre servicii integrate la nivelul
comunit ii

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Num r crescut de persoane care beneficiaz de servicii
de asisten medical i sociale de calitate la nivelul
comunit ii

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de
investi ii

PI 4.1
9.2. Prioritatea de investi ii (ii) Integrarea socio economic a
comunit ilor marginalizate, cum ar fi romii

În concordan cu recomand rile specifice de ar privind reducerea s r ciei i
implementarea eficace a Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români
apar inând minorit ii romilor, precum i cu Acordul de Parteneriat, interven iile din cadrul
acestei priorit i de investi ii î i propun s promoveze incluziunea activ i s reduc
inciden a s r ciei în rândul minorit ii rome i al altor comunit i dezavantajate din zonele
urbane i rurale. M surile planificate vor contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivului
asumat în cadrul Programului Na ional de Reform , acela de reducere cu 580.000 a
num rului de persoane expuse riscului de s r cie i excluziune social pân în 2020.
Rezultatele anticipate – respectiv reducerea inciden ei s r ciei în comunit ile asistate de
romi, pe de o parte, i în celelalte comunit i dezavantajate, pe de alt parte – reflect
abordarea urmat în cadrul interven iei, care include m suri specifice ce vizeaz popula ia
rom i interven ii separate ce vizeaz alte comunit i dezavantajate.
Ac iunile vor r spunde nevoilor identificate ale comunit ilor asistate i vor avea în vedere
îmbun t irea nivelului de educa ie i a realiz rilor pe plan educa ional, reducerea
abandonului colar timpuriu, îmbun t irea accesului i a particip rii pe pia a muncii i
combaterea discrimin rii. Aflate în strâns leg tur cu investi iile programate în cadrul
Programului Opera ional Regional (POR) i ale Programului Na ional de Dezvoltare Rural
(PNDR), ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor contribui, de asemenea, la
îmbun t irea accesului la servicii sociale i de asisten medical caracterizate de costuri
moderate i de calitate. Interven iile vor fi adaptate comunit ii i vor avea scopul de a
consolida incluziunea social , precum i responsabilitatea social i participarea voluntar a
cet enilor.
Se va încuraja, de asemenea, înfiin area unor re ele de cooperare i sus inere, pentru a
cre te participarea comunit ii la programele puse în practic , a spori motiva ia i
responsabilitatea participan ilor locali, precum i pentru a crea i valorifica sinergii între
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diversele m suri implementate. Aceast abordare va încuraja, de asemenea, schimbul de
bune practici i împ rt irea exemplelor de succes.
În vederea realiz rii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi
sus inute din FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

Stabilirea unui sistem de sprijin pentru cre terea particip rii la activit ile de educa ie
i formare i a realiz rilor ob inute în cadrul acestora i reducerea abandonului colar
timpuriu (pachet complet care s acopere costurile de transport i mas , asigurarea
materialelor educa ionale etc.)
Acordarea de stimulente financiare persoanelor din cadrul comunit ilor pentru a
profita de ansele de angajare, inclusiv pentru a participa la programe de ucenicie i
stagii, cu accent asupra persoanelor cu cele mai mici anse de angajare
Sus inerea înfiin rii de afaceri noi în cadrul comunit ii i a cre rii de noi locuri de
munc
Sprijin pentru dezvoltarea de afaceri în comunitate, înso it de crearea de locuri de
munc i de utilizarea resurselor locale
Acoperirea costurilor aferente func ion rii adecvate a centrelor socio medicale
multifunc ionale create (inclusiv a cheltuielilor de personal)
Promovarea ini iativelor voluntare, cre terea responsabilit ii sociale i a implic rii
cet enilor în domeniu
Sus inerea actorilor publici i priva i pentru elaborarea i implementarea unor ac iuni
dedicate în cadrul comunit ilor asistate, conform nevoilor identificate
Crearea unor re ele de sprijin i de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv
pentru schimbul de bune practici, activit i de consolidare a capacit ii i transfer de
know how cu alte comunit i i cu actorii relevan i la nivel de ar sau din alte state
membre
Îmbun t irea accesului la informa ii pentru membrii comunit ilor defavorizate
Campanii de con tientizare i ac iuni specifice pentru cre terea responsabilit ii
sociale i promovarea incluziunii active, prin combaterea tuturor formelor de
discriminare i promovarea egalit ii de anse

Interven iile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor aborda problemele comunit ilor
dezavantajate care nu se calific pentru prioritatea „dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunit ii”, dup cum rezult din exerci iile de cartografiere existente (de
exemplu, cele efectuate de BM). Sprijinul se va acorda fie pe baza strategiei existente pentru
dezvoltare local , fie individual, pe baza unor nevoi justificate de diferi ii actori din cadrul
comunit ii. Cheltuielile de tip FEDR vor fi asigurate din finan area încruci at disponibil .
În ceea ce prive te implementarea, sunt planificate cereri de propuneri separate pentru
comunit ile de romi i pentru alte comunit i dezavantajate. Împ r irea estimat a
fondurilor alocate acestei priorit i de investi ii va permite ca un procent de …% din fonduri
s fie distribuit c tre investi iile în comunit ile de romi, iar …% c tre investi iile în alte
comunit i. Pentru cele dou categorii diferite de interven ii se prev d rezultate i indicatori
separa i.
Ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor fi complementare celor implementate în
cadrul PI 4.2, dedicate dezvolt rii locale plasate sub responsabilitatea comunit ii, în care se
vor realiza interven ii integrate adresate comunit ilor care se calific pentru aceast
prioritate conform exerci iilor de cartografiere efectuate de Banca Mondial i alte institu ii.
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În plus, interven iile din cadrul acestei PI vor fi completate de investi ii în infrastructur , iar
acestea vor fi finan ate prin Programul Opera ional Regional i prin Programul Na ional de
Dezvoltare Rural .

Prioritate de
investi ii

PI 4.2
9.6. Prioritatea de investi ii (vi) Strategii de dezvoltare local plasat
sub responsabilitatea comunit ii

În concordan cu recomand rile specifice de ar privind reducerea s r ciei i
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând
minorit ii romilor, precum i cu Acordul de Parteneriat, interven iile din cadrul acestei
priorit i de investi ii sunt menite s promoveze incluziunea activ i s reduc inciden a
s r ciei în rândul minorit ii rome i al altor comunit i dezavantajate din zonele urbane i
rurale. Comunit ile pentru care se planific interven ii au fost prioritizate în baza exerci iilor
de cartografiere efectuate de Banca Mondial i cuprind zonele expuse celui mai mare risc de
s r cie i excluziune social . M surile planificate vor contribui, de asemenea, la îndeplinirea
obiectivului int asumat în cadrul Programului Na ional de Reform , acela de reducere cu
580.000 a num rului persoanelor expuse riscului de s r cie i excluziune social pân în
2020.
Rezultatele anticipate – respectiv reducerea inciden ei s r ciei în comunit ile asistate de
romi, pe de o parte, i în celelalte comunit i dezavantajate, pe de alt parte – reflect
abordarea urmat în cadrul interven iei, care include m suri specifice ce vizeaz popula ia
rom i interven ii separate ce vizeaz alte comunit i dezavantajate.
Interven iile din cadrul acestei PI vor fi aplicate în mod integrat (infrastructur plus m suri de
interven ie comunitar f r caracter normativ) în comunit ile care se calific pentru aceast
prioritate conform exerci iilor de cartografiere efectuate de Banca Mondial . Fie se va acorda
sprijin pe baza strategiilor de dezvoltare local existente, fie, în cazul în care aceste strategii
nu sunt finalizate, se va acorda sprijin pentru elaborarea acestora. Interven iile sus inute în
cadrul acestei priorit i vor beneficia de sprijin în cadrul a dou programe opera ionale
separate i vor fi puse în aplicare conform metodologiei stabilite în axa prioritar (selec ia
proiectelor se va realiza de c tre un comitet comun, constituit din membri ai celor dou
autorit i de management implicate). În cazul zonelor urbane, strategiile de dezvoltare local
plasat sub responsabilitatea comunit ii vor fi implementate împreun cu Programul
Opera ional Regional, iar în zonele rurale sprijinul pentru infrastructur va fi acordat prin
PNDR.
În ceea ce prive te implementarea, sunt prev zute cereri de propuneri separate pentru
comunit ile de romi i pentru alte comunit i dezavantajate. Împ r irea estimat a
fondurilor alocate acestei priorit i de investi ii permite ca …% din fonduri s fie distribuite
c tre investi iile în comunit ile de romi, iar ….% c tre alte comunit i. Pentru cele dou
categorii diferite de interven ii se prev d rezultate i indicatori separa i.
În vederea realiz rii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi
sus inute din FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

Proiecte integrate (infrastructur plus m suri de tip FSE) pentru reducerea s r ciei i a
excluziunii sociale în comunit ile defavorizate de romi ( i în alte comunit i
dezavantajate, în conformitate cu cererile de propuneri lansate), inclusiv:

Stabilirea unui sistem de sprijin pentru cre terea particip rii la activit ile de educa ie
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i formare i a rezultatelor ob inute în cadrul acestora i reducerea abandonului
colar timpuriu (pachet complet care acoper costurile de transport i mas ,
asigurarea materialelor educa ionale etc.)
Acordarea de stimulente financiare persoanelor din cadrul comunit ilor pentru a
profita de ansele de angajare, inclusiv pentru a participa la programe de ucenicie i
stagii, cu accent asupra persoanelor cu cele mai mici anse de angajare
Sus inerea înfiin rii de afaceri noi în cadrul comunit ii i a cre rii de noi locuri de
munc
Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor în comunitate, înso it de crearea de locuri de
munc i de utilizarea resurselor locale
Promovarea ini iativelor voluntare, cre terea responsabilit ii sociale i a implic rii
cet enilor în domeniu
Acoperirea costurilor aferente func ion rii adecvate a centrelor socio medicale
multifunc ionale (inclusiv a cheltuielilor de personal)
Formarea personalului în unit ile socio medicale create
Crearea unor re ele de sprijin i de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv
pentru diseminarea de bune practici, activit i de consolidare a capacit ii i
transferul de know how cu alte comunit i i cu actorii relevan i la nivel de ar sau
din alte state membre
Îmbun t irea accesului la informa ii pentru membrii comunit ilor defavorizate
Campanii de con tientizare i ac iuni specifice pentru cre terea responsabilit ii
sociale i promovarea incluziunii active, prin combaterea tuturor formelor de
discriminare i promovarea egalit ii de anse

În plus, va fi instituit un mecanism de sprijin specific pentru dezvoltarea i implementarea a
unor proiecte/strategii (inclusiv promovarea proiectelor integrate finan ate în cadrul mai
multor PO) în comunit ile de romi i în alte comunit i dezavantajate.
Ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor fi complementare celor puse în aplicare
în cadrul PI 4.1, care vor sus ine ac iunile din cadrul comunit ii ce nu se calific pentru
prioritatea „dezvoltare plasat sub responsabilitatea comunit ii”, dup cum rezult din
exerci iile de cartografiere efectuate de Banca Mondial i alte institu ii.

Prioritate de investi ii

PI 4.3

9.5. Prioritatea de investi ii (v) promovarea
antreprenoriatului social i a integr rii profesionale în
întreprinderile sociale i promovarea economiei sociale i
solidare pentru a facilita accesul la locuri de munc

În concordan cu recomandarea specific de ar privind reducerea s r ciei, precum i cu
Acordul de Parteneriat i cu strategiile na ionale relevante, ac iunile din cadrul acestei
priorit i de investi ii vor fi destinate dezvolt rii sociale i promov rii antreprenoriatului
social.
Ca urmare, prin aplicarea ac iunilor prev zute în cadrul acestei priorit i de investi ii vom
dezvolta structuri func ionale de economie social , ce vor sus ine integrarea pe pia a muncii
a grupurilor vulnerabile i tranzi ia c tre modele noi de afaceri. În plus, dezvoltarea
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economiei sociale va contribui la crearea de locuri de munc i la dezvoltarea serviciilor
locale, acolo unde mecanismele de pia sau publice nu dau rezultate.
Ac iunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiin area unor noi
întreprinderi sociale de inser ie (cel pu in 30% dintre angaja i vor apar ine unui grup
dezavantajat), prin stabilirea unui program de microgranturi care s includ sprijin financiar,
precum i sprijin pentru activit i de formare i consiliere în leg tur cu înfiin area i
dezvoltarea întreprinderilor.
În plus, se va oferi sprijin întreprinderilor sociale existente, prin furnizarea unor servicii de
formare i consiliere în vederea dezvolt rii i consolid rii activit ii.
De asemenea, se va acorda sprijin pentru îmbun t irea calit ii serviciilor furnizate de
entit ile sociale. În acest scop, ac iunile planificate cuprind formarea personalului din
domeniul economiei sociale (inclusiv în domeniul asisten ei medicale i al educa iei), precum
i luarea de m suri menite s asigure o integrare mai u oar a persoanelor vulnerabile în
via a economic i social , precum i îmbun t irea serviciilor comunitare pentru categoriile
vulnerabile.
Vor fi sus inute, de asemenea, activit ile de cercetare privind cele mai bune practici în
domeniu, precum i crearea i consolidarea parteneriatelor între actorii relevan i (angajatori,
institu ii de pe pia a muncii, institu ii de înv mânt, autorit i publice, parteneri sociali etc).
În vederea realiz rii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi
sus inute din FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

Sprijin pentru înfiin area unor noi întreprinderi sociale de inser ie (formare,
consiliere, stimulente financiare), printr un program de microgranturi
Sus inere constând în formare i consiliere pentru întreprinderile sociale existente, în
vederea dezvolt rii i consolid rii activit ii
Formarea personalului care activeaz în domeniul economiei sociale (în leg tur cu
aspecte sociale, medicale, educa ionale), inclusiv a personalului din sectorul ONG
urilor sau a voluntarilor
Cercet ri privind cele mai adecvate interven ii i bune practici în leg tur cu nevoile
persoanelor vulnerabile i ale comunit ilor dezavantajate
Ac iuni ce au drept scop îmbun t irea serviciilor integrate comunitare pentru
persoanele vulnerabile
Ini iative de sprijin pentru facilitarea integr rii persoanelor vulnerabile la locul de
munc , mecanisme de integrare a persoanelor cu dizabilit i în via a economic i
activ
Crearea i consolidarea parteneriatelor cu actorii relevan i de pe pia a muncii, din
sistemul de înv mânt sau de asisten medical sau din administra ia
local /central , în vederea îmbun t irii capacit ii de a presta servicii relevante i de
calitate.

Ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor fi corelate cu investi iile finan ate prin
Programul Opera ional Regional i Programul Na ional de Dezvoltare Rural , în ceea ce
prive te dezvoltarea infrastructurii sociale i de asisten medical , precum i cu investi iile
sus inute în cadrul priorit ilor de investi ii 4.1 i 4.2 în comunit ile defavorizate de romi i
alte comunit i dezavantajate.
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Prioritate de
investi ii

PI 4.4

9.4. Prioritatea de investi ii (iv) cre terea accesului la servicii
accesibile, durabile i de înalt calitate, inclusiv asisten medical i
servicii sociale de interes general

În concordan cu Programul Na ional de Reform i cu recomand rile specifice de ar
privind îndeplinirea reformelor din sectorul sanitar ce au drept scop cre terea eficien ei, a
calit ii i accesibilit ii acestuia, în special pentru persoanele dezavantajate i pentru
comunit ile din zone îndep rtate i izolate, precum i reducerea folosirii excesive a
serviciilor medicale spitalice ti (inclusiv prin consolidarea serviciilor de asisten medical
ambulatorie), interven iile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor contribui la
îmbun t irea accesului la servicii medicale i sociale accesibile i de calitate, prin
promovarea tranzi iei c tre serviciile comunitare integrate, precum i la îmbun t irea
accesului la servicii sociale de interes general de calitate.
M surile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul social i medical vor avea
drept scop consolidarea capacit ii institu iilor competente din domeniul asisten ei sociale,
incluziunii sociale i asisten ei medicale, prin înt rirea capacit ii de colectare a datelor,
analiz , prognoz i planificare strategic . Formarea personalului în aceste domenii, în
vederea îmbun t irii nivelului de aptitudini i competen e, precum i implicarea i relocarea
treptat a personalului în zonele rurale vor contribui la îmbun t irea accesului la aceste
servicii pentru toate categoriile dezavantajate i vor sus ine, de asemenea, trecerea de la
actualul sistem de îngrijire institu ionalizat c tre servicii de calitate i accesibile, furnizate la
nivelul comunit ii, capabile s r spund prompt i eficient nevoilor acestora.
În plus, trecerea c tre serviciile la nivelul comunit ii va reduce presiunea asupra sistemului
medical actual. În acest scop, se va acorda sprijin pentru dezvoltarea serviciilor acordate în
ambulatoriu i dezvoltarea serviciilor integrate de asisten medical primar , cu ajutorul
solu iilor TIC, precum telemedicina. M surile din acest domeniu cuprind formarea i
schimbul de bune practici, sprijin pentru elaborarea procedurilor necesare asigur rii unei
tranzi ii u oare de la sistemul actual, pe baza experien ei altor state membre în aceast
privin , precum i asigurarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat.
De asemenea, se va acorda sprijin pentru formare în leg tur cu solu iile digitale/TIC
dezvoltate în domeniul asisten ei sociale i s n tate, pentru a sus ine func ionarea adecvat
a sistemelor electronice interoperabile (e asisten , e s n tate) la nivel na ional i
regional/local. Acest lucru va contribui, de asemenea, la îmbun t irea accesului la servicii
sociale i medicale pentru toate categoriile de popula ie i va asigura o monitorizare mai
eficient i mai eficace a beneficiilor acordate. Va cre te, de asemenea, rentabilitatea
presta iei serviciilor.
Având în vedere disparit ile semnificative fa de valorile medii la nivelul UE în cazul
majorit ii indicatorilor de s n tate, sunt necesare m suri destinate îmbun t irii st rii de
s n tate a popula iei. În acest scop, se va oferi sprijin furniz rii programelor de screening
pentru cele cinci boli principale care provoac cel mai mare num r de decese înregistrate (de
exemplu cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli psihice i boli rare).
În vederea realiz rii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi
sus inute din FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

Consolidarea capacitã ilor de colectare a datelor, analizã i prognozã, planificare
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strategicã, etc., în domeniul asisten ei sociale, incluziunii sociale i asisten ei medicale
Înrolarea treptatã a unui numãr de 2000 de asisten i medicali comunitari, cu
prioritate în zonele rurale îndepãrtate, începând de la 1000 de asisten i în 2015 i al i
1000 de asisten i în 2016 (din FSE – crearea de locuri de muncã vor fi suportate 1000
de salarii în 2015 i 2000 de salarii în 2016); în 2017, 1000 de salarii ar urma sã fie
suportate din FSE i 1000 din fonduri na ionale, iar în 2018 întreaga povarã
financiarã va fi preluatã de fondurile na ionale
Sprijin în vederea tranzi iei de la servicii de îngrijire institu ionalizate cãtre servicii la
nivelul comunitã ii, inclusiv prin suportarea costurilor aferente personalului care
presteazã aceste servicii i a costurilor asociate func ionãrii centrelor nou înfiin ate
(costul chiriei, dotãri etc.)
Activitã i de formare i consiliere ce î i propun sã îmbunãtã eascã nivelul de
aptitudini i competen e al personalului specializat din cadrul institu iilor de asisten ã
socialã ( i al furnizorilor de asisten ã medicalã se acordã prioritate personalului
implicat în servicii de prevenire, personalului medical care se ocupã de principalele
boli, precum boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale cornice, hepatitã
cronicã, etc.)
Formarea personalului la nivelul serviciilor comunitare de îngrijire (asisten i medicali
comunitari, mediatori pentru romi, lucrãtori sociali, psihologi, medici de familie, etc.);
formarea unor echipe interdisciplinare de speciali ti
Activitã i de formare i consiliere menite sã îmbunãtã eascã nivelul de aptitudini i
competen e al cadrelor medicale
Oferirea unor programe de screening pentru principalele cinci boli (de exemplu:
cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli psihice, boli rare).
Formare, dezvoltarea procedurilor i schimb de bune practici (inclusiv subven ii i alte
tipuri de ajutor financiar) pentru a asigura o tranzi ie u oarã de la modelele de
îngrijire institu ionalã cãtre îngrijirea la nivelul comunitã ii
Formare privind serviciile electronice i instrumentele concepute în domeniul
asisten ei sociale i al asisten ei medicale

Ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor fi corelate cu investi iile sus inute prin
Programul Opera ional Regional i prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural , în leg tur
cu dezvoltarea infrastructurii sociale i medicale.

2.A.5. Axa Prioritar 5: Educa ie i competen e

ID ul axei prioritare AP 5

Denumirea axei prioritare Educa ie i competen e

Priorit i de investi ii

AP 5: Educa ie i competen e

Prioritatea de investi ii 5.1
10.1. Prioritatea de investi ii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului
egal la înv mântul pre colar, primar i secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de înv are formale,


